
 
Opisany przykład został formalnie zgłoszony przez k apitana dru żyny Żegrze Karo, kol. Fiksi ńskiego.  
 
Poniższy opis jest PRZYKŁADEM sytuacji budzącej wątpliwości.  
 
Należy podkreślić, że podczas formalnego jej wyjaśniania nie było podstaw do stwierdzenia świadomego 
wykroczenia (zostało zastosowane domniemanie niewinności).  
 
Sytuacja miała miejsce podczas meczu ligi okręgowej „Stokrotka/Orła Białego" Poznań – „Żegrze Karo" Po-
znań w końcówce sezonu 2007/2008.  
 
Opis sytuacji .  
Doszło do rozsypania bidding-box’a kol. J. Griena; ułożeniem kasety licytacyjnej zajął się jego partner (kol. 
Meller), zaś J. Grien wyręczył go w rozdawaniu. Kol. Grieg potwierdził potem, że wszystkie rozdania rozdał. 
Na I ręce (obie strony po partii) w rozdaniu nr 7 Jerzy Grien mając 
   K3 ( partner dołożył: A76  
   A7   DW103 
   106   ADW4 
   AK108764   52  ) 
otworzył licytację odzywką 4BA i po odpowiedzi 5 kier zadeklarował szlema w trefle. 
Wygranie szlema jest zależne od dwóch impasów (brak przesłanek kolejności ich wykonania; powodzenie 
jednego z nich nie gwarantuje jeszcze wzięcia 13 lew) i podziału koloru atutowego 2-2). Trefle podzieliły się 
2-2, czerwone króle były w dublu pod impasem, II broniący nie miał renonsu kładącego kontrakt po przebitce.  
Należy zauważyć, że: 

- W świetle licytacji (i chyba w dowolnym systemie) zawodnik ją prowadzący może nie wiedzieć, czy 
partner ma jakiekolwiek trefle. Zalicytowanie szlema treflowego wskazuje na raczej nieuzasadniony i 
graniczący z brakiem wyobraźni optymizm prowadzącego licytację.  

- Rozpoczęcie licytacji od odzywki 4BA (przyjętej jako pytanie o asy) sugeruje, że zawodnik już od po-
czątku nie obawiał się przelicytowania karty.  

- W popularnie stosowanych systemach licytacyjnych istnieje wiele odzywek forsujących, których wyko-
rzystanie przez zawodnika podwyższyłoby wiarę innych, że zalicytowanie szlema jest wynikiem anali-
zy licytacji, wyciągania z niej wniosków i przewartościowania karty.  

- Podejrzenie nieczystej gry jest wysoce prawdopodobne – jednak sposób ewentualnego wykorzystania 
znajomości rozdania wydaje się absurdalny.  

Podczas dalszego wyjaśniania kol. Grien zaprzeczył, jakoby „podłożył" rozdanie w opisanej sytuacji.  
Jakkolwiek ocena sytuacji wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo wykroczenia, to nie ma na wykorzysta-
nie dodatkowej informacji o rozdaniu. Zastosowanie miała zasada domniemania niewinności.  
 


